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Harmonogram strojního čištění města na listopad

Dotaz: Jak je to s pálením trávy, listí 
a větviček ze zahrádek v rámci podzimní-
ho úklidu? Je toto na území města Prostě-
jova povoleno?

Odpověď: Problematiku spalování 
rostlinných materiálů stanoví Nařízení 
města Prostějova č. 2/2003, z něhož cituje-
me odpověď na váš dotaz (plné znění naří-
zení viz: http://www.mestopv.cz/showdoc.
do?docid=293 )

Za jakých podmínek lze spalovat suchý 
rostlinný materiál (např. jehličí, kořeny 
a stonky bylin, nepřirostlá kůra, kvě-
tenství a plody bylin a dřevin, listí, pili-
ny, seno, sláma, tráva):.

A. Fyzické osoby mohou pálit suché 
rostlinné materiály ze soukromého pozem-
ku v  rámci jarního (tj. v měsíci březnu 
- dubnu) a podzimního (tj. v měsíci říjnu 
- listopadu) úklidu nejen na pozemku ve 
svém vlastnictví, ale i na pozemku pro-

najatém, a to za příznivých klimatických 
podmínek a bez příměsí jiných odpadů. 
Nesmí však při této činnosti tímto obtěžo-
vat okolí pachem a kouřem.

B. Fyzická osoba, která je podnikate-
lem, a právnické osoby mohou pálit suché 
rostlinné materiály v rámci jarního (tj. 
v měsíci březnu - dubnu) a podzimního 
(tj. v měsíci říjnu - listopadu) úklidu nejen 
na pozemku ve svém vlastnictví, ale i na 
pozemcích jimi užívaných nebo jim svě-
řených do správy, a to za příznivých kli-
matických podmínek a bez příměsí jiných 
odpadů. Nesmí však při této činnosti tímto 
obtěžovat okolí pachem a kouřem. 

Rostlinný materiál vzniklý při čin-
nosti fyzických osob lze také:

A. Kompostovat na pozemcích ve vlast-
nictví těchto osob, či na pozemcích jim 
pronajatých.

B. Ukládat do velkoobjemových kontej-

nerů svážených min. 2x ročně oprávněnou 
osobou. 

C. Ukládat ve sběrném dvoře.
D. Na náklady těchto osob ukládat na 

řízené skládky. 
E. Na náklady těchto osob odstraňovat 

nebo recyklovat jiným vhodným způso-
bem (např. štěpkování, drcení rostlinného 
materiálu odbornou organizací). 

Rostlinný materiál vzniklý při činnos-
ti fyzických osob oprávněných k podni-
kání a právnických osob lze také:

A. Kompostovat na pozemcích, které 
tyto osoby vlastní, užívají nebo mají svě-
řeny do správy. 

B. Na náklady těchto osob ukládat na 
řízené skládky. 

C. Na náklady těchto osob odstraňovat 
nebo recyklovat jiným vhodným způso-
bem (např. štěpkování, drcení rostlinného 
materiálu odbornou organizací).   -jg-

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané,
ověřte si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 

V roce 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ v  Prostějově interakční kurzy komuni-
kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci 
testu, který v průběhu letošního roku zveřejňujeme na pokračování v Radničních listech. 
Deset nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno. Hlavní ceny jsou hrazeny z pro-
středků Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

11. BLOK OTÁZEK

1. Komunikaci můžeme rozdělovat do kategorií – který níže uvedený bod není 
správný? 

a)  interpersonální 
b)  intrapersonální
c)  masitá 

2. Komunikátor je:
a) osoba, která je příjemcem sdělení
b) osoba, která sděluje
c) pracovní pozice (povolání), při kterém se krotí řečníci

3. Komunikat je:
a) osoba, která je příjemcem sdělení
b) osoba, která sděluje
c) jiný název pro mikrofon

4. Komuniké je:
a) proces sdělení
b) projev sdělení
c) obsah sdělení 

5. Co z níže uvedených prostředků nepatří do zvukových prostředků řeči?
a) barva hlasu
b) rytmus
c) mimika

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete posílat e-mailem na adresu: olga.vyslouzilo-
va@mestopv.cz nebo doručit do informačního střediska Městského úřadu v Prostějově, 
nám. T. G. Masaryka 12 – 14.

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Město Prostějov připravuje obnovu 
lipové aleje na městském hřbitově. Více 
než šest desítek lip bylo v jarních měsí-
cích  vykáceno kvůli houbovité chorobě. 
Stromořadí však bude v každém případě 
obnoveno.

„Alej získá trochu jinou podobu, než na 
kterou byli lidé zvyklí. Chceme se totiž 
vrátit k původnímu secesnímu vzhledu 
hřbitova. Proto jsme požádali odborníky 
z oblasti zahradní architektury, architektu-
ry a památkáře o pomoc při přípravě pro-
jektu obnovy aleje,“ uvedl místostarosta 
Pavel Drmola.

Kromě výsadby nových dřevin dojde 
ještě k odtěžení a výměně zeminy. Sou-
časně budou provedeny některé stavební 
úpravy a doplnění hřbitovního mobiliáře.

„Nechceme  zahajovat stavební a sadeb-
ní úpravy před Dušičkami a Vánocemi. 
Dokončují se projekty rekonstrukce hřbi-
tova, takže stavební práce spojíme v jar-
ních měsících s novou výsadbou. Budeme 
dbát na to, aby veškeré práce na hřbi-
tově proběhly citlivě, a to jak co se týče 
výsadby, tak i stavebních investic. I tak, 
s ohledem na velký rozsah prací, musíme 
požádat návštěvníky hřbitova o shovíva-
vost a trpělivost,“ doplnil Drmola. 

Více než šest desítek lip na měst-
ském hřbitově bylo vykáceno kvůli 
houbovité chorobě.  Foto: Y. Pudilová

Blokové čištění města bude probíhat 
podle harmonogramu vždy od 7.30 do 14 
hodin, a to až do konce listopadu 2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně 
týden dopředu označeny značkou zákaz stá-
ní, resp. značkami „Začátek zóny se záka-
zem stání“ a „Konec zóny se zákazem stání“ 
s dodatkovou tabulkou, na níž je uvedeno 
přesné datum i hodina čištění. Pokud majitelé 
vozidel nebudou zákazovou značku respekto-
vat a své vozidlo nepřeparkují, musejí počítat 
se sankcemi. 

6. 11. 2007 - blok č. 13 - Barákova II, nám.
Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tova-
čovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo 
nám., Sborov, Neumannovo nám., J. Kucha-
ře, parkoviště Kotěrova.

8. 11. 2007 - blok č. 27 - Drozdovice, 

průchod Šmeralova - Drozdovice, Na Hrázi, 
V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, 
J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická - 
část za Moravskou.

13. 11. 2007 - blok č. 28 - Krasická od 
Moravské, Moravská, parkoviště Moravská 
- vnitroblok, vnitroblok Moravská, zástavba 
Mera, Západní, Moravská - plocha u Galy, 
Západní - parkoviště.

15. 11. 2007 - blok č. 30 - Sídliště Svobo-
dy vnitroblok, Sídliště Svobody parkoviště, 
Anenská, Jungmannova, parkoviště u sběrné-
ho dvora, U Sv.Anny.

20. 11. 2007 - blok č. 29 - J. V. Myslbeka, 
Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, 
Belgická, Italská, Holandská, Anglická, par-

koviště sídliště Západ, cyklistická stezka, 
vnitroblok.

22. 11. 2007 - blok č. 31 - Zahradní, Luční, 
nám. J. V. Sládka, Foersterova, Esperantská, 
Duhová, R.Těsnohlídka, G. Preissové, Na 
Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnické-
ho, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Sluneč-
ná, Jabloňová, Višňová.

27. 11. 2007 - blok č. 32 - Čechovická, 
Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahradách, 
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, 
Kaštanová, nová zástavba, Habrová.

29. 11. 2007 - blok č. 33 - Žitná, Borová, 
Družební, Karafi átová, Šípková, Šeříková, Jas-
mínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, 
Pod Vinohrádkem, Domamyslice u kapličky.

Odpovídáme na vaše dotazy

Lze v rámci podzimního úklidu pálit odpad ze zahrad?

Místostarosta ing. Pavel Drmola: 

Obnovená lipová alej bude mít trochu jinou 

podobu než ta, na kterou byli lidé zvyklí. 

Chceme se totiž vrátit k původnímu secesní-

mu vzhledu hřbitova. 

Obnova lipové aleje na městském hřbitově nastartuje 
návrat k jeho původnímu secesnímu vzhledu 

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic

Město Prostějov se v letošním roce již 
tradičně přihlásilo k účasti na krajské pře-
hlídce investičních příležitostí RegionIn-
vest, která se uskuteční ve dnech 1. - 3. 
listopadu 2007 v pavilonu A olomouckého 
Výstaviště Flora. RegionInvest je součástí 
34. pokračování stavebního a technického 
veletrhu STAVOTECH - Moderní dům.  
Veletrh nese podtitul Moderní dům, což 
znamená sledování dvou linií ve staveb-
nictví - tou první je kvalitní architekto-
nické řešení, tou druhou pak energeticky 
úsporná  stavba. Právě na tyto aspekty jsou 
zaměřené další prezentační akce, které 
veletrh provázejí. 

Kvalitní architektura je předmětem 
výstav,  prezentací a přednášek na dopro-
vodné multižánrové akci Olomoucké 

dny architektury a stavebnictví. Akce se 
uskutečňuje pod záštitou České komory 
architektů a ve spolupráci s Design cen-
trem ČR, architektonickým časopisem 
ERA 21, CEA Sluňákov a její program 
je bohatý. Výstavní část patří architek-
tonickým a designerským přehlídkám 
Stavba roku 2006 Olomouckého kraje, 
Grand Prix, Domy jako příběhy, oceněné 
diplomové práce  studentů fakult archi-
tektury, Nový domov, Schodiště, Český 
interiér apod.

Spousta zajímavých přednášek,  jako 
např. Modulární výstavba - domy z kon-
tejnerů, město Šternberk - čas proměn, Jan 
Kotěra a jeho Národní dům v Prostějově, 
Olomoucký hrad - možnosti revitalizace 
prostranství, Národní technická knihovna 
v Praze  atd. představí  osobnosti české 
architektury, jakými jsou prof. ing. arch 
Vladimír Šlapeta, ing. arch. Petr Pelčák, 

ing. arch Pavel Pospíšil, Projektil Archi-
tekti atd.

Úspory energie  a obnovitelné zdroje 
jsou předmětem expozic a konferenčních 
akcí doprovodné výstavy  EKOENER-
GIE. Ve výstavní části návštěvníci na-
jdou vysvětlení, co to obnovitelné zdroje 
energie jsou a získají jednoduchý popis 
jednotlivých zdrojů. V rámci konferenč-
ní části bude ve čtvrtek 1. listopadu 2007 
probíhat seminář „Využití solární energie - 
zdroj elektrické energie a tepla“ a v pátek 
2. listopadu 2007 cyklus přednášek 
z oblasti využití větrné energie. 

Podzimní veletrh STAVOTECH - 
Moderní dům  a souběžně probíhající 
výstavy a prezentační akce jsou bohatým  
zdrojem  hodnotných informací i  inspira-
ce jak pro město Prostějov, tak i pro celou 
odbornou i laickou veřejnost. 

Prezentace Prostějova na RegionInvestu 2007 
Přehlídka je součástí veletrhu STAVOTECH - Moderní dům

Dne 29. září přijal místostarosta Miro-
slav Pišťák pilota - stíhače, bývalého 
příslušníka slavné čs. 310. stíhací perutě 
RAF, brigádního generála v. v. Zdeňka 

Škarvadu, a to u příležitosti jeho blížících 
se 90. narozenin  (* 8. 11. 1917).

Slavnostnímu aktu byli přítomni sta-
rosta generálova rodného města Olešnice 
na Moravě PaedDr. Zdeněk Peša, sta-
rostka Otaslavic, rodiště slavného stíhače 
Josefa Františka, Jiřina Kalábová, velitel 
vrtulníkové základny v Přerově plk. gšt. 
ing. Jaroslav Braun, členové Svazu letců 
v Prostějově a Deltaklubu Stichovice. Po 
společném obědě v Národním domě odjel 
pan generál do prostoru Deltaklubu na 
letišti ve Stichovicích, kde proběhlo dal-
ší přátelské setkání. Zde byla představena 
právě vyšlá kniha o životě pana generála 
„Nikdy se nevzdávat“ a následně zde pro-
běhla také autogramiáda.

Na závěr krásného odpoledne čekalo na 
pana generála milé překvapení. Členové 
Svazu letců a Deltaklubu ve spolupráci 
s velitelstvím vrtulníkové základny připra-
vili hodinový vyhlídkový let vojenským 
vrtulníkem nad Prostějovem a rodnou 
Olešnicí. Vrtulník pilotoval velitel vrtul-
níkové základny plk. gšt. ing. Jaroslav 
Braun. Tento let vrtulníkem byl pro pana 
generála připomenutím 70. výročí ukon-
čení jeho bojového pilotního výcviku prá-
vě na letišti ve Stichovicích.

Touto akcí byla vyjádřena úcta hrdinovi, 
který přestál válečné útrapy, pád do ledo-
vých vln kanálu La Manche, německé zaja-
tecké tábory, tisícikilometrový „pochod  
smrti“ i krutost, nevděk a pronásledování 
komunistického režimu. Vřelý vztah pana 
generála k Prostějovu prezentuje i odbočka 
Svazu letců v Prostějově, která nese jeho 
jméno.  Lubomír Valehrach,
  předseda 21. odbočky Svazu letců       
 brig. gen. Zdeňka Škarvady v Prostějově

Místostarosta Miroslav Pišťák 
přijal letce, brigádního generála 
ve výslužbě Zdeňka Škarvadu

Brigádní generál ve výslužbě Zde-
něk Škarvada se u příležitosti své-
ho přijetí místostarostou města 
Miroslavem Pišťákem podepsal do 
pamětní knihy města Prostějova.  
 Foto: J. Gáborová


